iNfORMATOR
GMINY ZĘBOWICE

nr 79/LIPIEC 2021

ISSN 2392-1978

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej naszego Taty, Dziadka i Pradziadka Rajmunda
Czaja, a w szczególności Pani Irenie Lasończyk za modlitwę
różańcową, lekarzowi Wiesławowi Bańczyk z personelem
POZ w Zębowicach, lekarzom i personelowi Szpitala Powiatowego w Oleśnie, Beniaminowi i Ewie Godyla, Właścicielce
i całemu personelowi Domu Seniora „Paulinka” w Pawłowicach, proboszczowi ks. Józefowi Zwarycz, ks. Pawłowi Zając

i ks. Wolfgangowi Jośko, Rodzinie, Przyjaciołom, kolegom
- Wójtom, Burmistrzom, Staroście Oleskiemu, Bernhardowi i Bärbel Alscher - burmistrzowi Gminy Partnerskiej
Birkenfeld wraz z pracownikami, przyjaciółmi i druhami,
Delegacjom różnych szczebli, Sąsiadom składamy serdeczne
„Bóg Zapłać” za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, pamięć,
złożone wieńce i kwiaty. Szczere podziękowanie kierujemy do
Właściciela i pracowników Zakładu Pogrzebowego ELISJUM
w Oleśnie za okazaną pomoc, służbę i serce.
Dziękujemy bardzo Wam wszystkim – synowie z żonami,
wnukami i prawnukami

SUKCES MDP CHŁOPIĘCEJ Z OSP RADAWIE

M

iło nam poinformować, że na rozegranych w dniu 29
maja br. w Reńskiej Wsi Wojewódzkich Zawodach
Sportowo-Pożarniczych, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
chłopięca z OSP Radawie w składzie; Daniel Dragon, Michał
Dragon, Oskar Nowak, Paskal Bednarek, Jakub Koch, Dawid Hełka , Małgorzata Niemiec, Julianna Jendrzej ,Anna
Niemiec, i Zuzanna Ledwig zajęła V miejsce. Jeszcze lepiej
członkowie MDP zaprezentowali się w kategorii musztry
zajmując III miejsce. Serdecznie Gratulujemy.

DRUHOWIE W AKCJI
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czerwca br. wszystkie jednostki OSP z naszej gminy
wsparte przez druhów z OSP Główczyce i Szemrowice
oraz dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze z PSP w Oleśnie
uczestniczyły w gaszeniu na Radawce nieopodal Radawia
poszycia leśnego oraz drewna na zrębie. W gaszeniu tego
groźnie wyglądającego pożaru, który objął swym zasięgiem
około 0.5 ha areału uczestniczył również samolot Dromader
i helikopter gaśniczy.

DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU

D

zień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który
czekają młodsze i starsze przedszkolaki. Mając na uwadze, że szczególnie w tym dniu dzieci powinny być uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe, wszystkim zależy, aby był on pełen
atrakcji, wyjątkowy i długo wspominany. W dniach 31 maja
i 1 czerwca br. w oddziale w Radawiu, wszystkie dzieci z naszego przedszkola zebrały się w ogrodzie przedszkolnym, aby
radośnie obchodzić swój ulubiony dzień, czyli Dzień Dziecka.
Spotkanie rozpoczęło się od zabaw muzyczno-ruchowych
prowadzonych kolejno przez wszystkie nauczycielki. Dzieci
z uśmiechami na buziach uczestniczyły w popularnych zabawach takich jak „Kaczuchy” i „Dwóm tańczyć się zachciało”
oraz zabawach tanecznych do piosenek: „Boogie - woogie”,
„Ręce do góry” i „Każde dziecko parę ma”. Po wspólnych pląsach i tańcach, przyszedł czas na swobodne zabawy na terenie
ogródka, gdzie na dzieci czekała największa atrakcja tego
dnia - kolorowe dmuchańce. Radości nie było końca. Oprócz
tego każde dziecko, wedle swojego uznania i zainteresowania,
mogło skorzystać z tego, co mu się spodobało na placu zabaw.
Dla chętnych przedszkolaków zorganizowano stanowisko
fryzjerskie z kolorowymi fryzurami, rysowanie kredą, zabawy z chustami animacyjnymi, a także puszczanie baniek
mydlanych, które wznosząc się w górę pod niebo, powodował
prawdziwy zachwyt i radość dzieci. To oczywiście nie była

jedyna atrakcja tego dnia. Po harcach na placu zabaw dzieci
mogły skosztować waty cukrowej oraz słodkiej czekolady
z fontanny. Towarzyszące temu okrzyki radości świadczyły
o dobrej zabawie pełnej miłych i niezapomnianych wrażeń.

CZYŚCIOCHOWE PRZEDSZKOLE

„C

zyściochowe Przedszkole” to nowy program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany
przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior.
Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również
na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy
się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu. Czas intensywnej nauki w wieku
przedszkolnym warto wykorzystać także na kształtowanie
dobrych nawyków higienicznych. Program ,,Czyściochowe
Przedszkole” ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji
i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania
o higienę. Dzięki udostępnionym scenariuszom zajęć poświęconym różnym zagadnieniom higieny (m. in. czystość
rąk, korzystanie z toalety, ochrona skóry czy mycie zębów),
dzieci realizując program „Czyściochowe Przedszkole” będą
wiedziały jakie są przyczyny wielu chorób. Zrozumieją potrzebę każdorazowego mycia rąk przed posiłkiem. Dowiedzą

się również dlaczego należy zwalczać zarazki i jak zapobiegać
ich roznoszeniu oraz będą rozumiały niektóre powody dbania
o zdrowie. Oprócz zajęć o higienie osobistej częścią programu był konkurs plastyczny. Wzięła w nim udział najstarsza
grupa 6-latków. Dzieci wraz z wychowawcą przygotowały
pracę plastyczną na temat higieny i konieczności mycia rąk.
Praca zakwalifikowała się do konkursu i zdobyła jedną z nagród, jaką jest bon na zakup kosmetyków dla naszych dzieci
o wartości 500 zł. Dyrekcja i pracownicy przedszkola serdecznie dziękują tym
wszystkim, którzy
wytrwale głosowali na pracę naszych
starszaków. Dzieci były niezwykle
dumne i szczęśliwe,
że ich trud został
doceniony.

POSIEDZENIE ZARZĄDU GMINNEGO OSP
W dniu 22 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Od- i 5 z OSP Zębowice. Natomiast do Zarządu Oddziału Gminnego
działu Gminnego Związku OSP RP Podczas posiedzenia pod- ZOSP RP wejdzie 3 przedstawicieli z OSP Kadłub Wolny, 2 z OSP
jęto uchwałę o zwołaniu na dzień 16 października br., Zjazdu Knieja, 3 z OSP Radawie i 5 z OSP Zębowice. Członkowie ZaOddziału Gminnego Związku OSP RP w Zębowicach. Zarząd rządu zapoznali się również z harmonogramem walnych zebrań
pojął również uchwałę o liczbie delegatów OSP na Zjazd oraz sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych jednostkach OSP
o liczbie przedstawicieli poszczególnych OSP do Zarządu Od- z terenu naszej gminy oraz ustalili że organizatorem Gminnych
działu Gminnego ZOSP RP. W zjeździe uczestniczyć będzie 3 Zawodów Sportowo-Pożarniczych będą druhowie z OSP Knieja.
delegatów z OSP Kadłub Wolny, 2 z OSP Knieja, 7 z OSP Radawie Zawody przeprowadzone zostaną we wrześniu br.
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KINO SFERYCZNE W PRZEDSZKOLU
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czerwca br. w zębowickim przedszkolu gościło objazdowe Kino Sferyczne. Za pomocą systemu sferycznej
projekcji w środku kopuły tworzy się niesamowity obraz - sferyczny 360° obszar panoramiczny, którego nie ma żadne inne
współczesne kino. Jest to na dzień dzisiejszy najefektywniej
działająca wirtualnie uwiarygodniona rzeczywistość, której
doświadczyły nasze przedszkolaki. Młodsze dzieci w tym
zjawiskowym w kinie obejrzały bajkę, a starszaki mogły
„zwiedzić” kosmos podczas projekcji filmu „Ziemia - nasza
planeta”. W trakcie pokazu dzieci siedziały na miękkich
dywanikach i podziwiały edukacyjne filmy sferyczne. Korzystając z kopuły pod kątem 360° dzieci miały możliwość
nie tylko oglądać, ale i zostać uczestnikami niewiarygodnych
wydarzeń i to jest właśnie główną zaletą kina sferycznego.
Dzieci znacznie lepiej rozumieją i zapamiętują przekazywaną
im wiedzę, poprzez atrakcyjne widoki, niesamowite efekty
dźwiękowe i przekonywujące głosy lektorów. Kino sferyczne
to rozwiązanie, dzięki któremu nauka staje się ciekawsza i zajmująca. W trakcie pokazu widzowie oglądają trójwymiarową
przestrzeń, która zmienia u odbiorcy wizualne i fonetyczne
odczucia. Przestrzeń kosmiczna, spadające gwiazdy, głębia

oceanu, a do tego obracający się obraz, tworzą realistyczne
widowisko. Dzięki słonecznej pogodzie kopuła kina sferycznego rozłożona została na placu zabaw i każda grupa mogła
w spokoju z zachowaniem reżimu sanitarnego obejrzeć film.

KONKURS „OD BAJTLA DO STARZIKA”

P

odwójnym sukcesem zakończył się udział naszych
uczniów w zorganizowanym przez MGOK w Gorzowie
Śląskim konkursie online pt. „Od bajtla do starzika”, Celem
zmagań było kształtowanie tożsamości regionalnej i lokalnej,
popularyzacja śląskiego dziedzictwa kulturowego oraz pobudzanie aktywności twórczej integracja pokoleń. Zadanie
polegało na nakręceniu pięciominutowego filmiku dokumentującego prezentację uczestników w dowolnym tekście- własnym lub zapożyczonym- mówionym (prozą lub wierszem),
piosence, monologu, skeczu lub układzie tanecznym.W kategorii „Dzieci klas I-III” naszą szkołę reprezentowali uczniowie
klasy IIIa: Szymon Miś, Selina Sowada, Marta Bartyla, Magda
Szmolka, Patrycja Kniejska, Leoni Wiatr i Justyna Cichoń. III
miejsce wywalczył Szymon Miś , który w radawskiej Izbie
Regionalnej recytował wiersz „Rolada”, przegryzając śląski
obiadek: kluski z modych kartofli, modro kapusta, zołza
i rolada. W kategorii „Grupy dzieci IV-VI szkół podstawowych” wystąpiła grupa teatralna „Zza kurtyny” oraz grupa
taneczna „Zębowicka ferajna” (uczniowie klas VIa i VIb).
I miejsce zdobyła scenka teatralna pt. „Karlicek i Karolinka- Romeo i Julia z Bzinicy” w wykonaniu Roksany
Niedworok (Romeo), Anny
Niemiec (Julia) oraz Matyldy Wiechy (Niania) z klasy VIb. 13 maja 2021r. na
gorzowskim rynku odbyło
się podsumowanie konkursu i wręczenie laureatom
dyplomów oraz drobnych
upominków. Gratulujemy
udanych występów i życzyLIPIEC 7 9/ 2021

my dalszych sukcesów!. Do konkursu przygotowały uczniów
panie: Iwona Grabowska, Marzena Dudkiewicz, Zofia Laskowska Qach, Gabriela Langosz i Barbara Puchała.

17.07.2021 r. (sobota)
od godziny 9:00
Strażacy OSP Zębowice informują, że
zostanie przeprowadzona zbiórka złomu na terenie: Zębowic,
Pruskowa,Nowej Wsi i Borowian.
Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup
specjalistycznego sprzętu, wyposażenie jednostki w tym zakup
pralnicy przemysłowej oraz cele statutowe naszej jednostki.
Podczas zbiórki, chętni mieszkańcy będą mogli również
przekazać wolne datki na ten cel

Prosimy o przygotowanie złomu, cała zbiórka odbędzie się
zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym
Dziękujemy za każde wsparcie z Państwa strony
Zarząd i Druhowie z OSP w Zębowicach

w razie pytań prosimy o kontakt
721962362 - Marek
669178963 - Michał
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KONKURS KREATYWNO-CYFROWY
„OMA, OPA, ERZÄHLT DOCH MAL!” /
„BABCIU, DZIADKU, OPOWIEDZCIE PROSZĘ!“

E

milia Zacha z kl. VIb zdobyła I miejsce (w kategorii kl.
5-8) w konkursie kreatywno-cyfrowym „Oma, Opa,
erzählt doch mal!”/„Babciu, dziadku, opowiedzcie proszę!“,
którego organizatorem było Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac z całej Polski.
Celem konkursu był dialog międzypokoleniowy oraz odkrycie
i utrwalenie w formie cyfrowej ciekawostek, najpiękniejszych
historii oraz ważnych, inspirujących przedmiotów z historii
rodziny. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie poznawali historię swojej rodziny, wyszukiwali i selekcjonowali
informacje. Dzięki temu podtrzymywali kontakt ze swoimi
dziadkami i babciami. Zadaniem uczestników konkursu
było przygotowanie w j. niemieckim w aplikacji Book Creator cyfrowej książki dotyczącej najpiękniejszych historii
rodzinnych. Emilia wykazała się nie tylko umiejętnościami
językowymi, lecz także kompetencjami cyfrowymi. Uczennica
stworzyła 44 stronnicową książkę, która jest swoistym wywiadem-rzeką z babcią. Z książki można dowiedzieć się, jak
wyglądało babcine dzieciństwo, lata szkolne czy największe

przygody. Książka oprócz tekst zawiera mnóstwo archiwalnych zdjęć z rodzinnego albumu. W projekt zaangażowała
się cała rodzina. Nieocenionym wsparciem dla uczennicy
była mama Karina. Do konkursu uczennicę przygotowywała
nauczycielka Agata Wons-Wiecha.

OBCHODY ŚWIĘTA BOŻEGO CIAŁA

P

odobnie jak w latach ubiegłych rzesze wiernych uczestniczyły w tegorocznych obchodach Święta Bożego Ciała
w naszych parafiach. Po mszy odbyły się uroczyste procesje
wiernych do czterech ołtarzy usytuowanych w centrum Zębowic i Radawia, której przewodniczyli miejscowi proboszczowie w asyście strażaków niosących baldachim. Tradycyjnie
procesję poprzedzały dzieci sypiące kwiaty oraz asysta sztandarów kościelnych i strażackich. Uroczystość w Zębowicach
ubogacała swoją grą orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego.

PIKNIK RODZINNY W KNIEI

W

dniu 12 czerwca 2021 roku odbył się piknik rodzinny
w Kniei. Na boisku przy sali wiejskiej bawili się nie tylko
mieszkańcy, ale i znajomi z okolicznych miejscowości. Najwięcej
atrakcji zapewniono dzieciom: wata cukrowa, lody, malowanie
buziek, bańki mydlane. O uczestnikach pikniku pamiętali
również druhowie z miejscowej OSP, którzy zaprezentowali
sprzęt strażacki. Mimo przejściowego deszczu uśmiechom nie
było końca, a wszyscy mieli dobry humor i świetnie się bawili.

4

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

SPOTKANIE AUTORSKIE W GOIKiCz.
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czerwca br. w GOKiCz odbyło się spotkanie autorskie.
Na spotkanie w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki
zaproszono autorkę powieści obyczajowych Edytę Świętek.
Pisarka opowiadała o początkach swojej pracy, o wydarzeniach i miejscach, które inspirują ją do pisania powieści.
Podzieliła się ze czytelnikami swoim zainteresowanie Nową
Hutą, gdzie się wychowała i w której dzieje się akcja sagi
„Spacer Aleją Róż”. Słuchacze dowiedzieli się również o tym
jak powstały kolejne sagi pisarki: „Grzechy młodości”, „Jedno
życie wystarczy”. Pisarka odpowiadała na nurtujące pytania
czytelników. Pomimo ograniczeń związanych z pandemią
koronawirusa spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej
atmosferze, a sposób w jaki autorka opowiadała o swoim życiu
i książkach wywarł na uczestnikach wyjątkowe wrażenia.
Zwieńczeniem spotkania było podpisywanie przez panią
Edytę Świętek książek.

Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

W

dniu 8 i 10 czerwca br. w Publicznym Przedszkolu w Zębowicach oraz w oddziale zamiejscowym
w Radawiu odbyło się spotkanie w ramach akcji 20 lat „Cała
Polska czyta dzieciom” pod hasłem” Lubimy czytać polski
autorów”, na którym pani bibliotekarka z Publicznej Biblioteki w Zębowicach czytała dzieciom wiersz Juliana Tuwima
„Lokomotywa”. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania
barwnie ilustrowanego przez Elżbietę Wasiuczyńską z serii
książek „Pan Kuleczka” Wojciecha Widłaka ze Złotej Dwudziestki, polecanej do czytania dzieciom przez Fundację
ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Spotkanie z książką
umilały śpiewane przez dzieci piosenki. Gminna Biblioteka
Publiczna w Zębowicach w czerwcu br. zakupiła do wypożyczenia kilkanaście nowych tytułów książek z kategorii
literatury pięknej kryminały, sensacja, thriller oraz obyczajowej. Z nowościami i nie tylko można zapoznać się na stronie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Karina Dinozaurów” we współpracy z Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy
„Działaj Lokalnie 2021”
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz
grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt, aktywizujący lokalną społeczność, inicjujący współpracę na rzecz dobra
wspólnego, a działających na terenie gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie i Zębowice.
W ramach konkursu przyznane zostaną granty w kwocie
max. 3 000 zł. na realizację projektów, które:
– zakładają współdziałanie mieszkańców,
– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania,
mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
– przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców,
– będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
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naszej biblioteki http://bp-zebowice.wbp.opole.pl w menu:
katalog on–line. Zapraszamy do Biblioteki. Przypominamy,
że w okresie wakacji biblioteka w Zębowicach jest czynna:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 8.00-16.00,
a w środę w godz. 10.00-18.00.

– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały
zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie.
– będą realizowane między 1 września – 31 grudnia 2021 r.
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl w dniach
30.06.2021 r. – 30.07.2021 r.
Pula przeznaczona na granty w tegorocznym naborze wynosi: 16 000,00 zł. Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie
www.krainadinozaurow.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
Szkolenia dla wnioskodawców w biurze LGD:
8 lipca 2021 o godz. 10:00
15 lipca 2021 o godz. 15:30
Konsultacje indywidualne:
w godz. 15:00 -18:00 w każdy poniedziałek w trakcie trwania
naboru
Kontakt z koordynatorem:
Karina Mrozek
tel. +48 77 465 12 13
e-mail: krainadino@onet.eu
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WZNOWIENIE ĆWICZEŃ
WOJSKOWYCH
ŻOŁNIERZY REZERWY.
Od października tego roku wznowione zostają ćwiczenia wojskowe
żołnierzy rezerwy. Rezerwiści
z terenu administrowanego przez
Wojskową Komendę Uzupełnień
w Opolu (m. Opole, powiat - opolski, oleski i krapkowicki) mogą być
powołani do jednostek wojskowych,
do których mają nadany przydział
mobilizacyjny. Warto więc przypomnieć, jakie prawa i obowiązki
spoczywają na żołnierzach rezerwy w związku z ćwiczeniami. Obowiązek służby wojskowej żołnierzy
rezerwy w czasie pokoju polega na
odbywaniu ćwiczeń wojskowych.
Mają one za zadanie przeszkolenie
i przygotowanie żołnierzy rezerwy
do wykonywania zadań na zajmowanych stanowiskach służbowych,
przekwalifikowanie do nowych
specjalności wojskowych, jak również zapoznanie ze sprzętem oraz
aktualnymi realiami wojskowymi. Regularne odbywanie ćwiczeń
wojskowych jest niezbędnym elementem dla podtrzymania systemu obronnego państwa. Obowiązek
stawienia się do odbycia ćwiczeń wojskowych wynika z ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
O powołaniu żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń decyduje
dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierz rezerwy ma
nadany przydział mobilizacyjny. Dokumentem informującym
żołnierza rezerwy o powołaniu do odbycia szkolenia jest karta
powołania, w której wskazany jest dokładny termin oraz miejsce
stawiennictwa. Karta powołania jest decyzją administracyjną,
od której można się odwołać (w razie wystąpienia szczególnych
okoliczności), w terminie 14 dni od momentu jej odebrania.
Odwołanie takie można złożyć do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego za pośrednictwem Wojskowego Komendanta
Uzupełnień. Czas trwania ćwiczeń wojskowych ustalany jest
przez dowódcę jednostki wojskowej i może wynosić do 30 dni
(ćwiczenia krótkotrwałe) lub do 90 dni (ćwiczenia długotrwałe).
Każdemu żołnierzowi rezerwy biorącemu udział w ćwiczeniach
przysługuje uposażenie (wysokość uzależniona od posiadanego
stopnia wojskowego i zajmowanego stanowiska). Przykładowo
stawka za jeden dzień ćwiczeń dla szeregowego to 117,13 zł,
dla kaprala 133,57 zł a dla chorążego 152,07 zł. Są to kwoty
„na rękę”, bowiem uposażenie to nie podlega opodatkowaniu.
Co istotne, jeżeli zaistnieje rozbieżność pomiędzy otrzymanym uposażeniem, a wynagrodzeniem jakie żołnierz rezerwy
uzyskałby u pracodawcy, istnieje możliwość zgłoszenia się do
właściwego urzędu miasta lub gminy z wnioskiem o wypłatę
powstałej różnicy. Ponadto żołnierz rezerwy, podczas ćwiczeń, ma zapewnione darmowe wyżywienie i zakwaterowanie,
wojskowe wyposażenie, opiekę medyczną oraz zwrot kosztów
przejazdu. W razie niestawienia się powołanego do czynnej
służby wojskowej (tj. ćwiczeń wojskowych) bez uzasadnionej
przyczyny, starosta (prezydent miasta na prawach powiatu),
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na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień, zarządza
przymusowe doprowadzenie żołnierza rezerwy przez Policję do
wskazanej jednostki wojskowej. Rezerwista ryzykuje również
odpowiedzialność karną, bowiem w razie nie zgłoszenia się do
odbycia ćwiczeń, podlega karze pozbawienia wolności do lat
3, zgodnie z zapisami kodeksu karnego. Do odbycia ćwiczeń
wojskowych mogą zostać powołane osoby, które ukończyły
osiemnasty rok życia, do końca roku kalendarzowego, w którym
kończą: szeregowi – pięćdziesiąty piąty rok życia, a posiadający
stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąty trzeci rok
życia. Udział w ćwiczeniach wojskowych jest spełnieniem, przez
żołnierza rezerwy, ustawowego obowiązku. Ma na celu doskonalenie i utrzymywanie na wysokim poziomie dotychczasowych
kwalifikacji oraz zdobywanie nowych umiejętności.

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W ZĘBOWICACH

P

omimo ograniczeń związanych z pandemią na krótkiej
zbiórce zorganizowanej w hali sportowej pożegnano
uczniów kończących naukę w naszej szkole. W trakcie zbiórki
uczniom osiągającym najwyższe wyniki w nauce wręczono
świadectwa z czerwonym paskiem. Wyróżnieni uczniowie
to: Szczygieł Wiktoria, Sikora Marcin, Seidel Paskal, Jonczyk Martyna, Respondek Karolina, Tokarczyk Magdalena
i Dragon Joanna. Wszyscy otrzymali okolicznościowe upominki od Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Eweliny
Kotysz. Uroczystość była też okazją do złożenia podziękowań rodzicom szczególnie zaangażowanym w działalność
szkoły. Na zakończenie zbiórki podziękowania młodzieży
za naukę i właściwe zachowanie w szkole wraz z życzeniami
bezpiecznych wakacji i dostania się do wymarzonej szkoły
złożyli dyrektor placówki Małgorzata Stelmach i zastępca
wójta Zdzisław Szuba. W hali sportowej wręczono również
świadectwa uczniom klas I-III. Natomiast uczniowie klas
IV-VII otrzymali świadectwa w klasach w budynku byłego
Gimnazjum.

„SKĄD SIĘ BIORĄ PRODUKTY EKOLOGICZNE”

D

zieci pięcioletnie i sześcioletnie z naszego przedszkola
wzięły udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla przedszkoli „Skąd się biorą produkty ekologiczne”,
opracowanym wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem
kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest
edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już
od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia
zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia.
Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na
temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych
nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Główne założenie programu to zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty
ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów
ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia i zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach
higieniczno-zdrowotnych. Zajęcia w programie realizowane
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były poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji
i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”,
jak również opracowanego scenariusza zajęć dla nauczycieli.
Podczas zajęć dzieci poznały wiele produktów ekologicznych oraz znaczek ,,Eko” jaki znajduje się na opakowaniu
tych produktów. Wspólnie utworzyły piramidę zdrowego
stylu życia oraz przypomniały sobie zasady zdrowego odżywiania. Największą atrakcją realizowanego programu była
wizyta u Pani Aleksandry Wierszak, która od lat propaguje
zdrowy styl życia, między innymi wytwarzając zdrowe,
pełnowartościowe produkty. Pani Aleksandra opowiedziała
dzieciom w jaki sposób wytwarzany jest ser i jakie ma walory
zdrowotne. Dzieci miały okazję skosztować różnego rodzaju
serów. Dziękujemy Pani Aleksandrze za wspaniałe przyjęcie przedszkolaków w swoim gospodarstwie. Dzięki takim
wycieczkom edukacja naszych dzieci jest nie tylko dużo
ciekawsza, ale również stanowi zbiór bogatych doświadczeń.
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DOWÓD OSOBISTY 2021 – WAŻNE ZMIANY
Od 2 sierpnia br. wejdą w życie nowe wzory dowodów osobistych – z odciskiem palca i odręcznym podpisem właściciela.
Zmiana wzoru dowodów osobistych wynika z konieczności
dostosowania polskich dokumentów do unijnych wytycznych.
W dowodzie znajdzie się zeskanowany odcisk palca oraz odręczny podpis właściciela dowodu. Oznacza to, że zarówno
odcisk, jak i podpis trzeba będzie złożyć osobiście, w urzędzie.
W związku z tym od 2 sierpnia 2021 r. nie będzie możliwości
składania wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego
online. Wyjątkiem będą dzieci do 12 roku życia – od nich odciski palców nie będą pobierane. Podobnie w przypadku osób,
od których pobranie będzie fizycznie niemożliwe.
Nowe dokumenty będą wydawane osobom, których dowody tracą ważność po 2 sierpnia 2021 r. lub które kończą
18 lat. Wymiana wszystkich dowodów na nowe potrwa 10
lat. Z dotychczasowego dowodu będzie można korzystać do
czasu, aż minie jego ważność.

INFORMACJA DLA POSIADACZY
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Szanowni Państwo,
Wójt Gminy w Zębowicach przypomina właścicielom
nieruchomości posiadającym przydomowe oczyszczalnie
ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13
września1996 r.). Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie
z przepisami prawa właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości osady ściekowe (zgodnie
z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków),
zobowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wyspecjalizowanej firmy.
Świadczenie usług powinno być udokumentowane opłaconym
rachunkiem, lub fakturą vat wystawioną przez uprawniony
podmiot. Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Niedopuszczalne
jest, by ścieki z budynków mieszkalnych odprowadzane były
na teren swojej nieruchomości, posesje sąsiednie, grunty
rolne lub do przydrożnych rowów czy wód (rzek, stawów
itp.) Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeniu. Ponadto
zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019
r., poz. 2010), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych
w art. 5 ust. 1 - podlega karze grzywny. W związku z dużym
zainteresowaniem z Państwa strony odbiorem przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Zębowicach
osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków informujemy, że
świadczenie takowe przez Zakład komunalny będzie możliwe
po rozstrzygnięciu przetargu. Niezwłocznie po przetargu
(prawdopodobnie w drugiej połowie lipca br.) rozpocznie
się nabór wniosków w celu zawarcia umowy z Zakładem
na wykonywanie w/w usługi oraz zostaną ustalone terminy
odbioru osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków o czym
poinformujemy Państwa indywidualnie w formie pisemnej.
Informacje dostępne będą również w Informatorze Gminnym
oraz na naszej stronie internetowej www.zebowice.pl. www.
bip.zebowice.pl. Zgodnie z uchwałą nr XVIII/119/2021 Rady
Gminy Zębowice, comiesięczna opłata za usługę utrzymania
i opróżnienia zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków
z osadu oraz ich transport wynosi 32,50 zł netto + podatek
Vat. Zapraszamy do składania wniosków.
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Dla osób, które faktycznie nie mogą udać się do urzędu gminy,
nowe regulacje przewidują możliwość skorzystania z mobilnej
stacji obsługiwanej przez urzędników. Taka osoba będzie mogła
zgłosić potrzebę wyrobienia dowodu w mieście powiatowym.
Terminy ważności dowodów osobistych:
– Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12.
roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.
– Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok
życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
– Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok
życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie
odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12
miesięcy od daty jego wydania.

kondolencje
Panu Wójtowi Waldemarowi CZAJA
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają
Wójt, Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych

Nasi Jubilaci
W CZERWCU 2021 r. Jubilaci obchodzili
swoje jubileusze:
80 lat: Marta Moch, Herbert Wieczorek, Monika Skorupa
85 lat: Edeltruda Pryszcz
93 lata: Rozalia Jośko, Katarzyna Bandrowska
94 lata: Maria Adler
95 lat: Gerhard Adamski
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:
Iwona i Jan Blozik
Wszystkim Jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede
wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa,
wzajemnej miłości i szacunku. Niech Wasze życie będzie wzorem
do naśladowania dla młodszych pokoleń.
***

W CZERWCU urodziło się 4 dzieci.
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci
rozwijały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym
skarbem, jakim możecie obdarzyć swoje dzieci, a później w ich
życiu dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość..
***

Osoby zmarłe w maju:
Jerzy Jośko, Karl Widder, Jan Kaczmarek,
Anna Klosok, Rajmund Czaja, Józef Jonnek
Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci.
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.
Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl

Nakład: 1000

Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole,
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl
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